 Уніфіковані акти з питань, які перевіряє Держспоживслужба

Інформація про уніфіковані форми актів, що складаються за результатами
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)
на Інспекційному порталі
Посилання: https://www.inspections.gov.ua/document/index?documentType=act_inspection_document

Інформація про уніфіковані форми актів, що складаються за результатами
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)
на сайті Держпродспоживслужби
Посилання: http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Unifikovani_Akti/181/

 Законодавство про харчові
благополуччя тварин

продукти

та

корми,

здоров'я

та

Уніфікована форма акту:
Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення
планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування)
стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові
продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин, затверджена Наказом
Мінагрополітики від 08.08.2019 № 447

#

Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-19

Законодавчо-нормативні акти, положення яких перевіряються:

# Закон України «Про основні принципи та вимоги щодо безпечності та якості
харчових продуктів»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80

# Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або
подальше використання неякісної та небезпечної продукції»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-14/ed20150715

# Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та
благополуччя тварин»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19

# Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені
для споживання людиною»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287-19

# Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1445-17

# Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
"Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами" від
11 липня 2003 року № 185

#

Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0628-03

 НАССР
Уніфікована форма акту:
Форма акту, складеного за результатами проведення заходу державного
контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах
НАССР, затверджена Наказом Мінагрополітики від 08.08.2019 № 446

#

Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0980-19

Законодавчо-нормативні акти, положення яких перевіряються:

# Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80

# Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19

# Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно
діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю
харчових продуктів (НАССР)" від 01 жовтня 2012 року № 590
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12
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 Ветеринарія
Уніфікована форма акту:
Уніфікована форма акта, що складається за результатами проведення
планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо
додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері
ветеринарної медицини, затверджена Наказом Мінагрополітики від 07 березня
2018 року № 130

#

Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0366-18

Законодавчо-нормативні акти, положення яких перевіряються:

# Закон України «Про ветеринарну медицину»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12

# Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14

# Закон України «Про бджільництво»

Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1492-14

# Закон України «Про тваринний світ»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14

# Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з
них»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/486-15

# Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15

# Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16

# Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1445-17

# Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону
водних біоресурсів»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17

3

# Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18

# Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не
призначені для споживання людиною»
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287-19

# Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі
особистих медичних книжок" від 23 травня 2001 року № 559
Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2001-%D0%BF

# Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають
обов’язковим профілактичним медичним оглядам" від 23 травня 2001 року №
559
Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2001-%D0%BF

# Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил
транспортування тварин" від 16 листопада 2011 року № 1402
Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-2011-%D0%BF

# Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються
для дослідних та інших наукових цілей від 18 березня 1986 року
Посилання на Конвенцію: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_137

# Наказ Головного управління ветеринарної медицини з Державною
ветеринарною інспекцією Міністерства сільського господарства та
продовольства України "Про затвердження Інструкції про заходи
профілактики та ліквідації класичної чуми свиней" від 15 березня 1994 року
№5
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-94

# Наказ Головного управління ветеринарної медицини з Державною
ветеринарною інспекцією Міністерства сільського господарства та
продовольства України "Про затвердження Інструкції про заходи
профілактики та боротьби з бешихою свиней" від 15 березня 1994 року № 5
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0057-94

# Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства
аграрної промисловості України "Про затвердження Інструкції про заходи з
профілактики та боротьби з інфекційною анемією коней" від 25 січня 2000
року № 4
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0135-00
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# Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства
агропромислового комплексу "Про затвердження Інструкції про заходи з
профілактики та боротьби з бруцельозом тварин" від 25 січня 2000 року № 4
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0135-00

# Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства
агропромислового комплексу "Про затвердження Інструкції про заходи з
профілактики та боротьби з сибіркою тварин" від 25 січня 2000 року № 4
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0135-00

# Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії
аграрних наук "Про затвердження Порядку видачі ветеринарно-санітарного
паспорта пасіки" від 20 вересня 2000 року № 184/82
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0737-00

# Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України
"Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для птахівничих
господарств і вимоги до їх проектування" від 03 липня 2001 року № 53
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0565-01

# Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини "Про
затвердження Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь
бджіл" від 30 січня 2001 року № 9 30
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0131-01

# Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства
аграрної політики України "Про затвердження Правил реалізації
ветеринарних медикаментів і препаратів" від 23 липня 2001 року № 37
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0786-01

# Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства
аграрної політики України "Про затвердження Правила транспортування та
зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових
добавок та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, їх
структурних підрозділах, на базах, складах тощо" від 13 серпня 2002 року №
44
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-02

# Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про затвердження Правил
проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників
окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з
обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних
хвороб" від 23 липня 2002 року № 280
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0639-02
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# Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби" 04
грудня 2017 року № 642
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0166-18

# Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації свиней" від 01 грудня 2017
року № 639
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0154-18

# Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз" від 16 січня
2018 року № 20
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-18

# Наказ Міністерства аграрної політики України "Про затвердження
Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней" від 31 грудня 2004 року
№ 496"
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0362-05

# Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства
аграрної політики України "Про затвердження Інструкції з діагностики,
профілактики та ліквідації трихінельозу тварин" від 03 серпня 2007 року №
79
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0951-07

# Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України "Про
затвердження Правил облаштування і утримання діючих (існуючих)
худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у
населених пунктах України" від 27 жовтня 2008 року № 232
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-09

# Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою
свиней" від 07 березня 2017 року № 111
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0432-17

# Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України "Про
затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з туберкульозом тварин"
від 03 вересня 2009 року № 316
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0883-09

# Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України "Про
затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби з сапом тварин" від
21 жовтня 2010 року № 449
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1105-10
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# Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України "Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин,
які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах" від 30 вересня 2010
року № 429
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1384-10

# Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України "Про
затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у
притулках" від 15 жовтня 2010 року № 438
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1015-10

# Наказ Державного комітету ветеринарної медицини "Про затвердження
Положення про притулок для тварин" від 15 жовтня 2010 року № 439
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1016-10

# Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про затвердження
Календарю профілактичних щеплень в Україні" від 16 вересня 2011 року №
595
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
затвердження Порядку використання тварин у сільському господарстві" від 25
жовтня 2012 року № 652

#

Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1898-12

 ГМО

Уніфікована форма акту:

# Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері
господарської діяльності з біологічної і генетичної безпеки щодо
сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного
використання ГМО у відкритій системі
Посилання на акт: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0871-19

Законодавчо-нормативні акти, положення яких перевіряються:

# Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності"
Посилання на закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
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# Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих
організмів"
Посилання на закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-16

 Захист рослин

Уніфікована форма акту:

# Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за
результатами проведення планових (позапланових) заходів державного
нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог
законодавства у сферах карантину та захисту рослин
Посилання на акт: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0560-19

Законодавчо-нормативні акти, положення яких перевіряються:

# Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

Посилання на закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80

# Закон України «Про захист рослин»

Посилання на закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-14

# Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року № 746 «Про
затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи,
пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею
пестицидами і агрохімікатами»
Посилання на постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/746-95-%D0%BF

# Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1995 року № 881
«Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання
пестицидів і агрохімікатів»
Посилання на постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/881-95-%D0%BF
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 Карантин рослин
Уніфікована форма акту:

# Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за
результатами проведення планових (позапланових) заходів державного
нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог
законодавства у сферах карантину та захисту рослин
Посилання на акт: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0560-19

Законодавчо-нормативні акти, положення яких перевіряються:

# Закон України «Про карантин рослин»
Посилання на закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3348-12

# Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання реалізації
Закону України «Про карантин рослин» від 12 травня 2007 року № 705
Посилання на постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/705-2007-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку імпорту
біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або
біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науководослідних цілей» від 11 січня 2017 року № 144

#

Посилання на постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/144-2017-%D0%BF

Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Фітосанітарних
правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та
виробництва дерев’яного пакувального матеріалу» від 22 грудня 2005 року №
731

#

Посилання на наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0062-06

Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Порядку реєстрації
осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та
обігом об’єктів регулювання» від 21 листопада 2006 року № 690

#

Посилання на наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1286-06

Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Порядку офіційного
встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої
ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого
статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця
виробництва або виробничої ділянки» від 07 серпня 2012 року № 487

#

Посилання на наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1444-12

9

 Насінництво / Розсадництво

Уніфікована форма акту:

# Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за
результатами проведення планових (позапланових) заходів державного
нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на
сорти рослин
Посилання на акт: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0431-19#n9

Законодавчо-нормативні акти, положення яких перевіряються:

# Закон України "Про насіння і садивний матеріал"
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-15

# Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності"
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16

# Наказ Мінагрополітики "Про затвердження Порядку узгодження
розташування насіннєвих посівів" від 07 жовтня 2016 року № 365
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-16

 Права на сорти рослин

Уніфікована форма акту:

# Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за
результатами проведення планових (позапланових) заходів державного
нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на
сорти рослин
Посилання на акт: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0431-19#n9

Законодавчо-нормативні акти, положення яких перевіряються:

# Закон України "Про охорону прав на сорти рослин"

Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12
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Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності"

#

Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16

# Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин "Про
затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на який не
розповсюджується виключне право власника " від12 березня 2003 року № 32/139-43
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-03

# Наказ міністерства аграрної політики і продовольства України "Про
затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин" від 28
лютого 2018 року № 110
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0781-18

 Санітарне законодавство

Уніфікована форма акту:

# Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за
результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог
санітарного законодавства
Посилання на акт: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0651-13

●

Акт перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у сфері питної
води та питного водопостачання населення:
Законодавчо-нормативні акти, положення яких перевіряються:

# Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення"
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

# Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2047-19

# Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності"
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
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# Постанова Кабінету Міністрів України "Про Правовий режим зон санітарної
охорони водних об'єктів" від 18 грудня 1998 року № 2024
Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2024-98-%D0%BF

# Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок проведення
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій на виробництві " від 30 листопада 2011 року № 1232
Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-%D0%BF

# Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня
1999 року № 37 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку", ДСН 3.3.6.037-99
Посилання на Постанову: http://arm.te.ua/docs/DSN-3.3.6.037-99.pdf

# Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня
1999 року № 39 "Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної
вібрації", ДСН 3.3.6.039-99
Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va039282-99/sp:java-:max20

# Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня
1999 року № 42 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень", ДСН
3.3.6.042-99
Посилання на Постанову: https://www.umj.com.ua/article/3892/postanova-golovnogoderzhavnogo-sanitarnogo-likarya-vid-1-12-1999-r-42

# Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня
1999 року № 29 "Державні санітарні правила та норми 2. Комунальна гігієна.
2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна
охорона грунту. «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими
відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення»,
ДСанПіН 2.2.7-029-99
Посилання на Постанову: https://ips.ligazakon.net/document/view/moz4153

# Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 28 січня
2002 року № 1 "Державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи
«Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах,
відділеннях) мікробіологічного профілю», ДСП 9.9.5.080-02
Посилання на Постанову: https://ips.ligazakon.net/document/MOZ5817

# Наказ МОЗ України від 12 травня 2010 року № 400 "Державні санітарні
норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною»
Посилання на наказ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17747.html
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# Головний державний санітарний лікар СРСР від 18 грудня 1982 року №
2640-82 "Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственнопитьевого назначения"
Посилання на Положення: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2640400-82

# Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня
1997 року № 62 "Норми радіаційної безпеки (НРБУ-97). Державні гігієнічні
нормативи (ДГН 6.6.1-6.5.001-98)"
Посилання на Постанову: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ396.html

# Наказ МОЗ України від 21 травня 2007 року № 246 "Про затвердження
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій"
Посилання на наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07

# Наказ МОЗ України від 23 липня 2002 року № 280 "Щодо організації
проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників
окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з
обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних
хвороб"
Посилання на наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0639-02

# Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР від 04 липня
1988 року № 4630–88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных
вод от загрязнения, СанПиН 4630-88»
Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v4630400-88

# Наказ Держкомжитлокомунгоспу України 05 липня 1995 року № 30
"Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації
населених пунктів України"
Посилання на наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-95

# Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР від 26 травня
1988 року № 4617-88 «Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарнопротивоэпидемические правила и нормы «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», СН 4617-88
Посилання на Постанову: http://arm.te.ua/docs/4617-88.pdf
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● Акт перевірки дотримання вимог санітарного законодавства на промислових
підприємствах:
Законодавчо-нормативні акти, положення яких перевіряються:

# Закон України "Про охорону праці"
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

# Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності"
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16

# Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення"
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

# Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80

# Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420 "Про
затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну
реєстрацію небезпечних факторів "
Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-95-%D0%BF

# Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232
"Про затвердження Порядку проведення розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві"
Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-%D0%BF

# Наказ МОЗ України від 29 грудня 1993 року № 256 "Про затвердження
Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці,
на яких забороняється застосування праці жінок"
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0051-94

# Наказ МОЗ України від 31 березня 1994 року № 46 "Про затвердження
Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці,
на яких забороняється застосування праці неповнолітніх"
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0176-94

# Наказ МОЗ України від 10 грудня 1993 року № 241 "Про затвердження
Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками"
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0194-93
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# Наказ МОЗ України від 22 березня 1996 року № 59 "Про затвердження
Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми"
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-96

# Наказ МОЗ України від Порядок 21 травня 2007 року № 246 "Порядок
проведення медичних оглядів працівників певних категорій"
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07

# Головний державний санітарний лікар СРСР від 04 квітня 1973 року №
1042 «Санитарные правила организации технологических процессов и
гигиенические требования к производственному оборудованию», СП № 104273
Посилання на Правила: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1042400-73

# Головне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства охорони
здоров’я СРСР 31 грудня 1966 року № 658-66 «Инстукция по санитарному
содержанию помещений и оборудования производственных предприятий»
Посилання на Правила: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v8-66400-66

# Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня
1999 року № 37 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку", ДСН 3.3.6.037-99
Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/va037282-99

# Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня
1999 року № 42 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень", ДСН
3.3.6.042-99
Посилання на Постанову: https://ips.ligazakon.net/document/view/moz642

# Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня
1999 року № 39 "Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної
вібрації", ДСН 3.3.6.039-99
Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va039282-99/sp:java-:max20

# Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 03 серпня
1998 року № 1 "Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та
застосування пестицидів у народному господарстві»", ДСанПіН 8.8.1.2.001-98
Посилання на Постанову: https://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0001282-98

Наказ МОЗ України від 18 грудня 2002 року № 476 Державні санітарні
норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів, ДСанПіН
3.3.6.96- 2002

#

Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0203-03
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Наказ МОЗ України від 19 червня 1996 року № 173 "Державні санітарні
правила планування та забудови населених пунктів" ДСП 173-96

#

Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96

Постанова Головного державного санітарного лікаря України
01 липня
1999 року № 29 "Державні санітарні правила та норми 2. Комунальна гігієна.
2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна
охорона грунту. «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими
відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення»",
ДСанПіН 2.2.7.029-99

#

Посилання на Постанову: https://ips.ligazakon.net/document/view/moz4153

# Наказ МОЗ України від 13 грудня 2002 року № 468, "Державні санітарні
правила та норми «Підприємства вугільної промисловості», ДСП 3.3.1.0952002
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0498-03

# Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
делам строительства від 05 листопада 1971 року № 245 «Санитарные нормы
проектирования промышленных предприятий», СН 245-71
Посилання на Постанову: http://www.gostrf.com/normadata/1/4294853/4294853876.pdf

# Головний державний санітарний лікар СРСР від 26 травня 1988 року №
4617-88 «Общесоюзные санитарно-гигиеническое и санитарнопротивоэпидемические правила и нормы «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», СН 4617-88
Посилання на Правила: http://arm.te.ua/docs/4617-88.pdf

● Акт перевірки дотримання вимог санітарного законодавства в дошкільному
навчальному закладі

●

Акт перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у лікувальнопрофілактичних закладах

●

Акт перевірки дотримання
радіотехнічному об’єкті (РТО)

вимог

санітарного

законодавства

на
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 Метрологія

● Акт перевірки з метрологічного нагляду за засобами вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації:
Уніфікована форма акту:

# Акт складений за результатами проведеної планової (позапланової)
перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо
регульованої метрології, за засобами вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації
Посилання на акт: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1501-16

Законодавчо-нормативні акти, положення яких перевіряються:
# Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18

# Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності"
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16

# Наказ Мінекономрозвитку "Про затвердження Типового положення про
метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних
органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та
організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології,
визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики" від 23
грудня 2015 року № 1747.
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0079-16

# Наказ Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку проведення повірки
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, та оформлення її результатів" від 08 лютого 2016 року № 193.
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0278-16

# Наказ Мінекономрозвитку "Про затвердження визначень основних одиниць
SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від
одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та
Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень
одиниць вимірювання і символів величин" від 04 серпня 2015 року № 914.
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1022-15
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●

Акт перевірки з метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в
упаковках:
Уніфікована форма акту:

# Акт кладений за результатами проведеної планової (позапланової)
перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо
регульованої метрології, за кількістю фасованого товару в упаковках
Посилання на акт: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1501-16

Законодавчо-нормативні акти, положення яких перевіряються:
# Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності"
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16

# Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18

# Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного
регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності" від 19 серпня
2015 року № 607
Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-2015-%D0%BF

# Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного
регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову
упаковку" від 16 грудня 2015 року № 1193
Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1193-2015-%D0%BF

# Наказ Мінекономрозвитку "Про затвердження Типового положення про
метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних
органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та
організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології,
визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики" від 23 грудня
2015 року № 1747
Посилання на Наказ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0079-16
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 Регульовані ціни
Уніфікована форма акту:

# Про затвердження уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог
щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих
цін
Посилання на акт: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1461-13

 Захист прав споживачів
Уніфіковані форми акту:

# Акт складений за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів
Посилання на акт: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0142-18

# Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів.
Форма № 1
Посилання на акт: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-12#n24

# Акт контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за
реалізовану продукцію. Форма № 2
Посилання на акт: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-12#n24

 Технічний стан машин

#! Уніфіковані форми акту відсутні станом на початок 2020 року
 Зберігання зерна і продуктів його переробки

#! Уніфіковані форми акту відсутні станом на початок 2020 року
 Вживання тютюнових виробів

#! Уніфіковані форми акту відсутні станом на початок 2020 року
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 Ліцензійні умови ветеринарної практики

#! Уніфіковані форми акту відсутні станом на початок 2020 року
 Виробництво ветеринарних препаратів

#! Уніфіковані форми акту відсутні станом на початок 2020 року
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